
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานรอบหกเดือนแรก 2557 

  กองทุนเปิกองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ ดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ ((AAGGFF))  
  ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 11  กันยายน กันยายน 2557 2557 ––  2828  กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 25525588  
 

 
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -11--      กองทุกองทุนนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์เปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์  
 

  

  

สาสน์จากบริษัทจัดการสาสน์จากบริษัทจัดการ  

เรียน  ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน 
 กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด ์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งรายงานรอบหกเดือนแรกของกองทุน
เปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด ์สําหรบัระยะเวลาบัญชตีั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2557 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558 มายังผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกท่าน 

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทเป็นผู้บริหารเงินลงทุนของ
ท่าน โดยจะคงดําเนินนโยบายการลงทุนท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังและคํานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ 

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -22--      กองทุกองทุนนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์เปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์  
 

  

  

ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุนความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการลงทุน  

สําหรับรอสําหรับรอบหกเดือนบหกเดือน  ตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 11  กันยายนกันยายน  25572557  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  28 28 กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์  22555588  

 ในรอบบัญชีของกองทุน นับต้ังแต่ 1 กันยายน 2557 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 1,561.63 จุด มาปิดท่ีระดับ 1,587.01 จุด หรือเป็นการเพิ่มขึ้น 1.63% มีปริมาณการซื้อ
ขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ท่ีระดับ 49,968.84 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนสถาบัน เป็นผู้ซื้อสุทธิมูลค่า 54,447 ล้านบาท ขณะท่ี
นักลงทุนต่างชาติ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนรายย่อย ขายสุทธิมูลค่า 22,913 ลา้นบาท 19.432 ล้านบาท 
และ 17,622 ล้านบาท ตามลําดับ 
 เดือนกันยายนเป็นอีกครั้งท่ีหุ้นไทยปรับตัว Sideways up ถึงแม้จะมีการปรับตัวลงในช่วงประมาณ
กลางเดือน และปลายเดือนก็ตาม โดยปรับตัวขึ้นไปปิดท่ี 1,585.67 หรือประมาณ 1.54% โดยมีปัจจัยภายในและ
ภายนอกท่ีสําคัญ ดังต่อไปน้ี การปรับตัวท่ีดีในช่วงต้นเดือนมาจากกระแส Fund flow ท่ีไหลเข้า หลังจากงาน 
Thailand Focus ข่าวดีจากการประชุม ECB ท่ีมีการประกาศลดดอกเบ้ีย และการประกาศโครงการการซื้อสินทรัพย์
ท้ังตราสาร ABS และ Covered bond การปรับตัวลงในช่วงกลางเดือนน้ันเกิดจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการ
ประชุม FOMC ซึ่งพอหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นโดยไม่มี Negative surprise ใดออกมา ตลาดหุ้นก็สามารถปรับตัว 
Rebound ขึ้นได้ ส่วนการปรบัตัวลงในช่วงปลายเดือน เกิดจากการเทขายตาม Negative sentiment จากการ
ประท้วงในฮ่องกงค่าเงิน USD ยังคงปรับตัวแข็งค่าทําจุดสูงสุดใหม่ต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลให้มีการปิดสถานะ USD carry 
trade อย่างไรก็ดีกระแสเงินต่างชาติท่ีไหลเข้าจากการทํา JPY และ EUR carry trade สามารถชดเชยเม็ดเงินท่ีไหล
กลับไปยังสหรัฐฯได้ SET Index ยังได้รับปัจจัยบวกจากสภาพคล่องภายในประเทศส่วนเกิน หลังจากการครบกําหนด
อายุของพันธบัตรออมทรัพย์กว่า 1 หมื่นล้านบาท กลุ่มสื่อสารและพลังงานเป็นกลุ่มท่ีปรับตัวได้ดีท่ีสุดในเดือนน้ี หลัง
เป็นกลุ่มท่ี Laggard และเป็นหุ้นขนาดใหญ่ท่ีได้ประโยชน์จาก Fund flow ส่วนกลุ่มค้าปลีกและโรงพยาบาลปรับตัว
แย่ท่ีสุดในตลาดจาก Valuation ท่ีอยู่ในระดับสูง 
 เดือนตุลาคมเป็นเดือนท่ีหุ้นไทยปรับตัวผันผวนอย่างมากจากปัจจัยภายนอกเป็นสําคัญ โดยมีการปรับฐานลง
ในช่วงครึ่งเดือนแรกก่อนท่ีจะรีบาวด์ในช่วงครึ่งเดือนหลัง โดยปรับตัวลงไปปิดท่ี 1,584.16 หรือประมาณ 0.10% โดย
มีปัจจัยภายในและภายนอกท่ีสําคัญดังต่อไปน้ี การปรับตัวลงของดัชนีในช่วงแรกเกิดจากความผิดหวังจากการประชุม 
ECB ความวิตกกังวลในกรีซ การย้ายเงินกลับสหรัฐฯ หลังตัวเลขการจ้างงานออกมาดีมากและตัวเลขเศรษฐกิจโลกท่ี
เปราะบางคําเตือนจาก Yellen หลังประชุม FOMC เดือนท่ีผ่านมาว่าอาจเห็นปรับดอกเบ้ียขึ้นเร็วกว่าท่ีตลาดคาด 
หากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีต่อเน่ืองและ survey FOMC members ท่ีเพิ่มดอกเบ้ียคาดการณ์ปลายปี 2558 เป็น 
1.375% เพิ่มความเสี่ยงท่ี Fed จะเปลี่ยน tone ใน FOMC meeting 28-29 Oct. อย่างไรก็ดีดัชนีสามารถยืนได้ท่ี 
1,520 จุดจากแรงซื้อของเม็ดเงินลงทุนจากสถาบัน เช่น LTF และ RMF เป็นต้น การปรับตัวท่ีดีในช่วงปลายเดือนมา
จากกระแสข่าวเกี่ยวกับการออกมาตรการเพิม่เติมของ ECB ในช่วงถัดไป อาทิการเข้าซือ้หุ้นกู้เอกชน (Corporate 
bond) ผล Stress test ธนาคารพาณิชย์ยุโรปท่ีออกมาดี และการประกาศขยายวงเงิน QE ของ BoJ  ค่าเงิน USD 
ยังคงปรับตัวแข็งค่าทําจุดสูงสุดใหม่ต่อเน่ือง ซึ่งส่งผลให้มีการปิดสถานะ USD carry trade อย่างไรก็ดีกระแสเงิน
ต่างชาติท่ีไหลเข้าจากการทํา JPY และ EUR carry trade สามารถชดเชยเม็ดเงินท่ีไหลกลับไปยังสหรัฐฯได้ SET 
Index ยังได้รับปัจจัยบวกจากการไหลเข้าของเม็ดเงิน Trigger fund 2-3 แห่งในช่วงปลายเดือน รวมถึงสัญญาณ 
Fund flow ท่ีดีในตลาดล่วงหน้ากลุ่มสื่อสารเป็นกลุ่มท่ีปรับตัวได้ดีท่ีสุดในเดือนน้ีหลังเป็นกลุ่มท่ี Laggard และเป็น 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -33--      กองทุกองทุนนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์เปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์  
 

  

  
หุ้นขนาดใหญ่ท่ีมีเงินปันผลสูง  อันเป็นปัจจัยท่ีน่าสนใจสําหรับการทํา Carry trade  ส่วนกลุ่มธนาคารฯ ปรับตัวลง
มากท่ีสุดตามการไหลออกของ Fund flow ในช่วงครึ่งเดือนแรก  และกลุ่มพลังงานท่ีปรับตัวลงตามราคานํ้ามันดิบท่ี
ด่ิงลงแรง  
 เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนท่ีหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบแคบๆ โดยปรับตัวขึ้นไปปิดท่ี 1,593.91 หรือเพิ่มขึ้น
ประมาณ 0.62% เน่ืองจากไม่ค่อยมีปัจจัยใหม่เข้ามาส่งผลกระทบนอกเหนือจากการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ
ธนาคารกลางญี่ปุ่นในช่วงต้นเดือน สําหรับปัจจัยภายในและภายนอกท่ีสําคัญมีดังต่อไปน้ี การปรับตัวขึ้นของดัชนีใน
วันแรกของเดือนเกิดจากข่าว Surprise ของ BoJ ท่ีมีการประกาศทํา QE เพิ่มเติม รวมถงึการเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยง 
อาทิ ETF ในตลาดหุ้นในระดับท่ีสูงขึ้นด้วย ส่วนการปรับตัวท่ีดีในช่วงปลายเดือนมาจากการปรับตะกร้าหุ้นของดัชนี 
MSCI ท่ีในรอบน้ีมีหุ้นไทยถูกคดัเลือกเข้าไปใน Standard Index อีก 3 บริษัท นอกจากน้ันธนาคารกลางจีนยัง 
Surprise ตลาดด้วยการปรับลดอัตราดอกเบ้ียในประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี พร้อมท้ัง ECB ได้มีการเข้าซื้อตรา
สาร ABS เป็นครั้งแรก และนาย Mario Draghi ยังได้กล่าวว่า ECB พร้อมท่ีจะทําทุกวิถีทางเพื่อกระตุ้นระดับเงินเฟ้อ
และเงินเฟ้อคาดการณ์ในกลุ่มยูโรโซน อย่างไรก็ดีในช่วงปลายเดือนดัชนีจะถูกกดดันจากราคาหุ้นกลุ่มพลังงาน หลัง 
OPEC มีมติไม่ลดกําลังการผลิตนํ้ามันดิบลง กลุ่มขนส่งเป็นกลุ่มท่ีปรับตัวได้ดีท่ีสุดในเดือนน้ีโดยเฉพาะกลุ่มสายการบิน 
หลังจากราคานํ้ามนัดิบในตลาดโลกปรับตัวลงจนทําให้เชื้อเพลิงอากาศยาน (Jet fuel) ปรับตัวลงสู่ระดับตํ่าสุดในรอบ 
4 ปี และไตรมาสท่ี 4 ยังเป็น High season ของการท่องเท่ียวอีกด้วย ส่วนกลุ่มท่ีมีการปรบัตัวลงมากท่ีสุดได้แก่ กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์และกลุ่มค้าปลีก ตามภาวะการบริโภคภายในท่ียังคงชะลอตัว 
 เดือนธันวาคมเป็นเดือนท่ีดัชนีหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนหนักท่ีสุดในรอบปี โดยปรับตัวลงไปปิดท่ี 1,497.67 
หรือลดลงประมาณ 6.04% จากประเด็นเรื่องราคานํ้ามันดิบท่ีปรับตัวลดลงอย่างหนัก และประเด็นข่าวลือต่างๆ ใน
ตลาด สําหรับปัจจัยภายในและภายนอกท่ีสําคัญมีดังต่อไปน้ี การปรับตัวลงของราคานํ้ามันดิบยังคงเกิดขึ้นต่อเน่ือง
จากปลายเดือนก่อน หลัง OPEC มีมติไม่ลดกําลังการผลิตนํ้ามันดิบลง นอกจากน้ันระดับสต็อกนํ้ามันดิบในสหรัฐฯ ก็
ปรับตัวสูงขึ้นต่อเน่ือง ข่าวลือต่างๆ และการ Force sell ในช่วงกลางเดือนทําให้ดัชนีปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว
ระหว่างวันจนเกือบทําให้เกิด Circuit breaker สําหรบัปัจจัยต่างประเทศท่ีสําคัญ ได้แก่ ความกังวลในการนํา
มาตรการ Capital control มาบังคับใช้ในรัสเซีย หลังจากการปรับขึ้นดอกเบ้ียไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนัก
ลงทุนต่อค่าเงินรูเบิลได้ ปัจจัยบวก ได้แก่ การท่ี Fed เหมือนจะให้ความสําคัญกับระดับเงินเฟ้อในระดับตํ่ามากขึ้น ซึ่ง
ทําให้ Timing ของการขึ้นดอกเบ้ียอาจถูกยืดออกไป ในช่วงปลายเดือนปัญหาความกังวลในกรีซเริ่มมีความรุนแรงมาก
ขึ้น หลังกรีซจะต้องมีการจัดการเลือกต้ังใหม่ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งอาจนํามาสู่ความวุ่นวายในยูโรโซน 
กลุ่มสื่อสารเป็นกลุ่มท่ีปรับตัวได้ดีท่ีสุดในเดือนน้ีจากคุณสมบัติท่ีมี Low beta และเตรียมได้รับประโยชน์จาก Digital 
Economy ส่วนกลุ่มท่ีมีการปรับตัวลงมากท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มปิโตรเคมีและพลังงาน ซึ่งไม่น่าแปลกใจหลังราคานํ้ามันดิบ
ยังคงปรับตัวลงต่อเน่ือง 
 เดือนมกราคมเป็นเดือนท่ีดัชนีหุ้นไทยปรับตัวในเกณฑ์ดีขึ้น โดยปรับตัวขึ้นไปปิดท่ี 1,581.25 หรือขึ้น
ประมาณ 5.58% โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงครึ่งเดือนหลัง จากประเด็นการออกมาตรการ QE ของธนาคารกลางยุโรป 
สําหรับปัจจัยภายในและภายนอกท่ีสําคัญมีดังต่อไปน้ี ดัชนีปรบัลดลงในช่วง 2 วันทําการแรกจากแรงขายไถ่ถอนเงิน
ลงทุนในกองทุน LTF ท่ีครบกําหนดอายุ และมาตรการควบคุมหุ้นร้อนท่ีเริ่มบังคับใช้ต้ังแต่ต้นปีน้ี อย่างไรก็ดีการ
ปรับตัวลงของนํ้ามันดิบเป็นผลทําให้ระดับ Bond yield ของสหรัฐฯ ปรับตัวลงมาอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งส่งผลให้ SET 
Index มีความน่าสนใจมากขึ้นในมุมมองของ Earning yield gap  ประเด็นข่าวท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง ได้แก่ การท่ี 
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ธนาคารกลางสวิส (SNB) ยกเลิกการผูกติดค่าเงินฟรังก์กับค่าเงินยูโรท่ีอัตราแลกเปลี่ยนขั้นตํ่า 1.20 ฟรังก์สวิสต่อยูโร 
ในช่วงปลายเดือนดัชนีมีการ Rally ขึ้นจากการออกมาตรการ QE ของยุโรปในระดับท่ีมากกว่าตลาดคาดและเป็นแบบ
ปลายเปิด (Open-ended) ปัจจัยเสี่ยงอื่นอาทิเช่นการได้รับชัยชนะของพรรค Syriza ในการเลือกต้ังกรีซ และการถูก
ลดอันดับความน่าเชื่อถือของรัสเซียล้วนเป็นสิ่งท่ีตลาดคาดการณ์ไว้อยู่แล้ว กลุ่มรับเหมาก่อสร้างเป็นกลุ่มท่ีปรับตัวได้ดี
ท่ีสุดในเดือนน้ีจากการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนท่ีชัดเจนมากขึ้น และเป็นกลุ่มท่ีได้ประโยชน์จากราคานํ้ามันท่ี
ปรับตัวลง ส่วนกลุ่มท่ีมีการปรับตัวแย่ท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มอาหารและกลุ่มค้าปลีก เน่ืองจากยังได้รับผลกระทบจากการ
บริโภคภายในประเทศท่ียังชะลอตัว 
 เดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนท่ีหุ้นไทยแกว่งตัว Sideways ในกรอบจํากัด โดยปรับตัวขึ้นไปปิดท่ี 1,587.01 
หรือขึ้นประมาณ 0.36% เน่ืองจากไม่มีปัจจัยกระตุ้น หรือปัจจัยกดดันท่ีมีนัยสําคัญ สําหรับปัจจัยภายในและภายนอก
ท่ีสําคัญมีดังต่อไปน้ี ประเด็นการเมืองกรซีถือเป็นปัจจัยท่ีสร้างความผันผวนให้กับตลาดอย่างมากในเดือนน้ี โดยถึงแม้
ในช่วงต้นเดือนธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตัดสินใจไม่ยอมรับการนําพันธบัตรกรีซมาวางเป็น Collateral เพื่อมาใช้
ระดมทุนครั้งใหม ่และตามมาด้วยการยุติปล่อยเงินกู้ให้กับกรีซชั่วคราว แต่ในช่วงปลายเดือนท่ีประชมุของ Troika ได้
มีมติอนุมัติขยายความช่วยเหลือทางการเงินแก่กรีซออกไปเป็นเวลา 4 เดือน ธนาคารกลางจีนมีมติปรับลดอัตรากัน
สํารองของธนาคารพาณิชย์อีก 0.5% และธนาคารกลางของประเทศสําคัญๆต่างๆ ท่ัวโลก มีการผ่อนคลายนโยบาย
การเงินในช่วงน้ี ปัจจัยกดดันท่ีสําคัญ คือ ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ท่ีออกมาดีมาก จนทําให้ตลาดเริ่มเลื่อน
คาดการณ์ช่วงเวลาการขึ้นดอกเบ้ียขึ้นมาเร็วขึ้น และทําให้ Bond yield สหรัฐฯอายุ 10 ปี ปรับตัวสูงขึ้นทะลุ 2.0% 
อย่างไรก็ดี FOMC minutes ท่ีถูกเปิดเผยออกมา และการตอบคําถามของนาง Janet Yellen ยังคงมีมุมมองเชิงผ่อน
คลาย จึงทําให้ตลาดคลายความกังวลลง กลุ่มวัสดุก่อสร้างเป็นกลุ่มท่ีปรับตัวได้ดีท่ีสุดในเดือนน้ีนําโดยการปรับตัวขึ้น
ของราคาหุ้น SCC, TPIPL, TASCO ส่วนกลุ่มท่ีมีการปรับตัวลงมากท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มสื่อสารจากความกังวลต่อการ
เลื่อนเวลาประมูล 4G และกลุ่มธนาคารพาณิชย์ หลังผลประกอบการท่ีประกาศออกมาไม่มีอะไรโดดเด่น และการ
ปรับตัวลงของราคาหุ้น BAY 
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รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพันรายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน  

รายละเอียดการลงทุนรายละเอียดการลงทุน    ((28 28 กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์  22558558))  

    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 69,498,037.90 94.86 

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ     68,763,465.60 93.85 

อาหารและเคร่ืองด่ืม 
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล MINT 68,015 2,312,510.00 3.16 
บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป M 16,200 1,012,500.00 1.38 
บมจ. เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร CPF 27,200 650,080.00 0.89 
บมจ. ไทยยเูนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส ์ TUF 12,400 265,360.00 0.36 
บมจ. คาราบาวกรุ๊ป CBG 1,900 66,025.00 0.09 

เงินทุนและหลักทรัพย์ 
บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์ CGH 725,700 1,494,942.00 2.04 
บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง ASK 38,103 899,230.80 1.23 
บมจ. ศรสีวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 SAWAD 8,500 348,500.00 0.48 

ธนาคาร 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย KBANK 22,900 4,969,300.00 6.78 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย KTB 203,775 4,646,070.00 6.34 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป ดเีวลลอปเมนท์ CGD 1,872,500 3,014,725.00 4.11 
บมจ. เซ็นทรลัพัฒนา CPN 33,000 1,452,000.00 1.98 
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท PS 37,700 1,206,400.00 1.65 
บมจ. เหมราชพัฒนาท่ีดิน HEMRAJ 255,600 1,129,752.00 1.54 
บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ LPN 53,600 1,055,920.00 1.44 

วัสดุก่อสร้าง 
บมจ. อีสเทิร์นโพลเีมอร์ กรุ๊ป EPG 127,500 1,058,250.00 1.44 

บริการรับเหมาก่อสร้าง 
บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคช่ัน STEC 43,414 1,072,325.80 1.46 

พลังงานและสาธารณูปโภค 
บมจ. ปตท. PTT 13,900 4,767,700.00 6.51 
บมจ. บางจากปิโตรเลียม BCP 68,000 2,295,000.00 3.13 
บมจ. โกลว์ พลังงาน GLOW 9,000 767,250.00 1.05 
บมจ. ไทยออยล ์ TOP 8,200 430,500.00 0.59 
บมจ. สแกน อินเตอร ์ SCN 8,100 95,580.00 0.13 
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    หลักทรัพย์ ชื่อย่อ จํานวนหุ้น มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

      หลักทรัพย์   (บาท)   

การแพทย์ 
บมจ. กรุงเทพดุสติเวชการ BDMS 133,000 2,859,500.00 3.90 
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล BCH 132,000 1,122,000.00 1.53 

ขนส่งและโลจิสติกส ์
บมจ. ท่าอากาศยานไทย AOT 11,100 3,429,900.00 4.68 
บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์ BTS 313,600 3,010,560.00 4.11 
บมจ. เอเชีย เอวิเอช่ัน AAV 535,000 2,862,250.00 3.91 
บมจ. การบินกรุงเทพ BA 71,800 1,436,000.00 1.96 

พาณิชย์ 
บมจ. ซีพี ออลล ์ CPALL 71,000 2,840,000.00 3.88 
บมจ. ห้างสรรพสินคา้โรบินสัน ROBINS 20,500 1,050,625.00 1.43 

สื่อและสิ่งพิมพ์ 
บมจ. เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป MAJOR 39,500 1,145,500.00 1.56 
บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดยี VGI 61,900 724,230.00 0.99 
บมจ. แพลน บี มีเดีย PLANB 21,000 94,080.00 0.13 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส ์ INTUCH 76,600 6,070,550.00 8.29 
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ADVANC 15,100 3,518,300.00 4.80 
บมจ. ไทยคม THCOM 66,600 2,331,000.00 3.18 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรช่ัน SAMART 33,800 1,259,050.00 1.72 

ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ     10,102.30 0.01 

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล  
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม MINT-W5 2,045 10,102.30 0.01 
บมจ. สามารถคอร์ปอเรช่ัน ผู้ถือหุน้สามัญเดิม  
ครั้งท่ี 1 

SAMART-
W1 6,760 0.00 0.00 

ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ     724,470.00 0.99 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
ซ.ีพี.ทาวเวอร ์โกรท CPTGF 77,900 724,470.00 0.99 

เงินฝากธนาคาร     3,661,659.57 5.00 

ทรัพย์สินอื่น     7,333,363.46 10.01 

หนี้สินอืน่     (7,225,495.65) (9.86) 

มูลค่าทรัพย์สินสทุธ ิ     73,267,565.28 100.00 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน     4.0681 บาท 

หมายเหต:ุ บริษัทจัดการได้คํานวณมูลค่าหลักทรัพย์ของกองทุน  โดยใช้วิธีการคํานวณตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) 
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ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมผลการดําเนินงานของกองทุนรวม  

ผลการดําเนินงานสิ้นสุด  
ณ วันท่ี 27 กุมภาพันธ ์2558 

3 เดือน 
(28 พ.ย. 57) 

6 เดือน 
(28 ส.ค. 57) 

1 ปี (1) 
(28 ก.พ. 57) 

3 ปี (1) 
(28 ก.พ. 55) 

กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด ์ -2.93 5.81 24.66 18.09 

เกณฑ์มาตรฐาน (2) -0.43 1.63 19.74 12.07 

หมายเหตุ: 
(1) ผลการดําเนินงานต่อป ี
(2) ดัชนีตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

- กองทุนเปดิแอ๊ดคินซันโกรทฟันด ์มิไดร้ับการรับรองหรือสนับสนุน หรือส่งเสริมการขายหรือเก่ียวข้องในทางใดๆ กับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”์) และตลาดหลักทรพัย์ไมไ่ด้ให้คาํรับรอง รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือ
ปริยายในการใช้ SET INDEX (“ดชันีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย”์) ท้ังนี้ ตลาดหลักทรัพย์เป็นผูจ้ดัทําและคาํนวณดัชนี
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพยไ์ม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลใดจากการ
ใช้ดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพยไ์ม่รับผิดชอบในความผดิพลาดท่ีเกิดจากการคํานวณดชันี
หลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย ์

- “SET Index เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” 

- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม
ของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน (AIMC)  

  

  



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -88--      กองทุกองทุนนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์เปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์  
 

  

  

รายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนรายงานสรุปจํานวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 2288  กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์  22558558  

  กลุ่มของตราสาร มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

    (บาท)   

(ก) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย - - 

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือ    
บริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผูร้ับอาวัล ผู้สลักหลัง 
หรือผู้ค้ําประกัน 3,661,659.57 5.00 

(ค) ตราสารท่ีมีอันดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) - - 

(ง) ตราสารท่ีมีอันดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับต่ํากว่าอันดับท่ีสามารถ 
ลงทุนได ้(Investment Grade) หรือตราสารท่ีไมไ่ด้รับการจดัอันดับ 
ความน่าเช่ือถือ - - 

 สัดส่วนสูงสุด (Upper limit) ท่ีบริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) เท่ากับ  15  %NAV 

  
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่ารายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเช่ือถือของตราสารทุกตัวใน เช่ือถือของตราสารทุกตัวใน ppoorrtt  

ประเภท 
 

ผู้ออก 
 

ผู้ค้ํา/ 
ผู้รับรอง/ 

วันครบ 
กําหนด 

อันดับความ
น่าเชื่อถือ 

มูลค่า 
หน้าตั๋ว 

มูลค่าตาม 
ราคาตลาด 

  ผู้สลักหลัง  TRIS FITCH (บาท) (บาท) 

เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารยูโอบ ี - -  AAA  - -  3,254,671.41  

เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย   - -  AA  - -    406,827.68  

เงินฝากธนาคาร ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ - -  AA-  - -          160.48  
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ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตารางรายละเอียดค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 1 กันยายนกันยายน  22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 2828  กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์  25582558  

 ชื่อบริษัท 
ค่านายหน้า 
(บาท) 

อัตราส่วนค่านายหน้า 
ต่อค่านายหน้าท้ังหมด (%) 

1 บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป 33,813.32 43.81 

2 บมจ.หลักทรัพย ์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 11,609.78 15.04 

3 บมจ. หลักทรัพย ์ภัทร 4,025.59 5.22 

4 บล. ทิสโก้ 3,912.00 5.07 

5 บมจ.หลักทรัพย ์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 3,717.92 4.82 

6 บล. ไทยพาณิชย ์ 3,584.07 4.64 

7 บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) 3,347.30 4.34 

8 บล. ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) 3,000.67 3.89 

9 บมจ. หลักทรัพย ์บัวหลวง 2,243.39 2.91 

10 บมจ.หลักทรัพย ์ธนชาต 1,558.14 2.02 

11 ค่านายหน้าท่ีเหลือ 6,364.05 8.25 

 รวมค่านายหน้าท้ังหมด 77,176.23 100.00 

  
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม ((PPoorrttffoolliioo  TTuurrnnoovveerr  RRaattiioo::  PPTTRR))**  

ระหว่างระหว่างวันท่ีวันท่ี  1 1 กันยายน กันยายน 22555577  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 28 28 กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 25582558  

 PTR  =  0.3331 เท่า    

* ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio) ซ่ึงคํานวณจากมูลค่าท่ีตํ่ากว่าระหว่าง

ผลรวมของมูลค่าการซ้ือทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สิน ท่ีกองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา 
หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉล่ียของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชเีดียวกัน  
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น ((SSoofftt  CCoommmmiissssiioonn))  

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน ได้รับข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อกองทุนจากบุคคลที่ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใชบ้ริการของบุคคลดงักล่าว อาทิเช่น บทวิเคราะห์วิจัยภาพรวม
เศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภาวะตลาดเงินและตลาดทนุ ภาวะการเมืองและสังคม ภาวะอุตสาหกรรม 
และปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่จะทําการลงทุน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศจากการได้รับเชิญให้ร่วม company visit เป็นตน้ 
เพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีการวิเคราะห์การลงทุนที่เหมาะสม  ทั้งวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ  (Quantitative)  เช่น  การ
วิเคราะห์งบการเงิน เปน็ต้น  และวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  เช่น การวิเคราะห์นโยบายของบริษัทของผู้ออก
ตราสารที่กองทนุจะไปลงทุน เป็นตน้ รวมถึงเพื่อกําหนดระดบัความเสี่ยงของตราสาร การวิเคราะห์ผลตอบแทนที่คาดว่า
จะได้รับการสร้างกลุ่มสินทรัพยล์งทุน (Portfolio constructive) และการกําหนดระดบัความปลอดภัยของเงินลงทนุ  จึง
ขอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เปน็ผูใ้ห้บริการ ดังนี ้
1. บมจ.หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส  20. บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 
2. ธนาคารแบงค์ออฟอเมริกา 21. บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
3. บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง 22. บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ 
4. บล.บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรีกริน (ประเทศไทย) จํากัด 23. บมจ.หลักทรัพย ์เคทีซิมิโก้ 
5. BlackRock, Inc. (Asset management) 24. เจพี มอร์แกน เชส แบงก์ เอ็น เอ 
6. บล.ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด 25. ธนาคาร แอลจีท ี
7. ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ 26. OCBC Securities 
8. บมจ.หลักทรัพย ์คันทร่ี กรุ๊ป 27. บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร 
9. บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 28. บมจ.หลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) 
10. บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พฒันสนิ 29. บล.ไทยพาณชิย ์จํากัด 
11. บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 30. บมจ.หลักทรัพย์ ซิกโก้ 
12. บล.เครดิต สวิส เฟิร์สท์ บอสตนั (ประเทศไทย) จาํกัด 31. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
13. บล.ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จาํกัด 32. ธนาคารทสิโก้ จาํกัด (มหาชน) 
14. ธนาคารดอยซ์แบงก์ 33. บล.ทิสโก้ จํากัด 
15. บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 34. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ทรีนิตี ้
16. บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 35. บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต 
17. ธนาคารเอชเอสบีซ ี 36. บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
18. ธนาคารกสิกรไทย 37. ธนาคารยโูอบ ี
19. บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย 38. บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) 
 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1111--      กองทุกองทุนนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์เปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์  
 

   

  

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุน อาจได้รับอภินันทนาการอ่ืน 
ซึ่งอาจเป็นบริการหรือทรัพยส์ินเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปน็ผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกลา่ว 
อาทิเช่น การจัดสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลและแนวคิดต่างๆ การเดนิทางไปศึกษาวิธปีฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการกองทุน การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เป็นเคร่ืองมือ
ในการส่งข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น real time บทวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติตา่งๆ เป็นตน้ อันเปน็ประโยชน์ที่มี
มูลค่าในทางเศรษฐกิจต่อกองทุน  จึงขอเปิดเผยรายละเอียด ดังนี ้

ลําดับ 
ที ่

รายชื่อผู้ให้บริการ 
 

ลักษณะของ 
อภินันทนาการ 

เหตุผล/ 
ประโยชน์ในการรับสิทธ ิ

1 
 

เจพี มอร์แกน เชส แบงก์ เอ็น เอ 
 

Conference 
 

ข้อมูลการลงทุน,  
แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2015 

2 บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง Group meeting เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

3 บล.ซีไอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด Group meeting เพื่อรับฟงัข้อมูลบริษัท 

4 บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย Group meeting เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

5 
 

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง  
(ประเทศไทย) 

Group meeting 
 

เพื่อรับฟังข้อมูลการลงทุน 
 

6 บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร Group meeting เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

7 บล.ไทยพาณชิย ์จํากัด สมัมนา เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

8 บมจ.หลักทรัพย์ ธนชาต Group meeting เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

9 บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด Group meeting เพื่อรับฟังข้อมูลกลยุทธ์การลงทนุ 

10 ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ Group meeting เพื่อรับฟังข้อมูลอุตสาหกรรม 

11 บล.ทิสโก้ จํากัด Group meeting เพื่อรับฟังข้อมูลบริษัท 

12 บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) สัมมนา เพื่อรับฟังข้อมูลเศรษฐกิจ 
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งบดุลงบดุล  

ณ วันท่ีณ วันท่ี  28 28 กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์  25582558  

หน่วย  :  บาท 
สินทรัพย์ 

เงินลงทุนตามราคายุติธรรม   69,498,037.90 
(ราคาทุน  58,124,474.15 บาท )   
เงินฝากธนาคาร  10,936,294.57 
ลูกหนี ้

จากเงินปันผลและดอกเบี้ย 58,728.46 
ลูกหนี้อ่ืน 311.60 

สินทรัพย์อ่ืน  0.00 

รวมสินทรัพย์ 80,493,372.53 

หนี้สิน 
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 0.00 
เจ้าหนี้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 0.00 
เงินปันผลค้างจ่าย 7,099,482.02 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 126,325.23 

รวมหนี้สิน 7,225,807.25 

สินทรัพย์สุทธ ิ 73,267,565.28 

สินทรัพย์สุทธ:ิ 
ทุนท่ีได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  180,100,107.38 

 
กําไรสะสม 

  
บัญชีปรับสมดลุ 471,717,780.59 

  
ขาดทุนสะสมจากการดําเนินงาน  (578,550,322.69) 

สินทรัพย์สุทธ ิ 73,267,565.28 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท)                      4.0681  
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายแลว้ท้ังหมด ณ วันสิ้นงวด (หน่วย)         18,010,010.7382  

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 
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งบกําไรขาดทุนงบกําไรขาดทุน  

สําหรับรอบระยะเวลาสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 1 1 กันยายนกันยายน  25572557  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 2288  กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์  25582558  ((งวด งวด 6 6 เดือนเดือน))  

หน่วย  :  บาท 
รายได้จากการลงทุน 

รายได้จากเงินปันผล 364,671.65 
รายได้ดอกเบีย้ 45,802.22 

 
รวมรายได้ 410,473.87 

 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 583,959.48 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์ 19,465.31 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 38,930.68 

 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 109,393.01 

รวมค่าใช้จ่าย 751,748.48 

รายได้จากการลงทุนสุทธ ิ (341,274.61) 

รายการกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
กําไร (ขาดทุน)สุทธิท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 3,819,685.78 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ียังไม่เกิดข้ึนท้ังสิ้น 646,711.61 

รวมกําไร(ขาดทุน)สุทธจิากเงินลงทุนท่ีเกิดขึ้นและท่ียังไม่เกิดขึ้น 4,466,397.39 

การเพ่ิมขึ้นในสนิทรัพย์สุทธิจากการดําเนินงาน 4,125,122.78 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 

 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1144--      กองทุกองทุนนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์เปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์  
 

  

  

งบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุนงบประกอบรายละเอียดเงนิลงทุน  

ณ วันท่ี ณ วันท่ี 28 28 กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 25582558  

      
จํานวน
หน่วย 

มูลค่ายุติธรรม  
(บาท) 

ร้อยละมูลค่า
เงินลงทุน 

หุ้นทุน 
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) CBG  1,900 66,025.00 0.10 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) CPF  27,200 650,080.00 0.94 
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) M    16,200 1,012,500.00 1.46 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) MINT 68,015 2,312,510.00 3.33 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จํากัด (มหาชน) TUF  12,400 265,360.00 0.38 
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  KBANK 22,900 4,969,300.00 7.15 
ธนาคารกรงุไทย จาํกัด (มหาชน)  KTB   203,775 4,646,070.00 6.69 
บริษัท เอเซียเสรมิกิจลสีซิ่ง จํากัด (มหาชน) ASK   38,103 899,230.80 1.29 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) CGH   725,700 1,494,942.00 2.15 
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จํากัด (มหาชน) SAWAD 8,500 348,500.00 0.50 
บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) EPG 127,500 1,058,250.00 1.52 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) CPN    33,000 1,452,000.00 2.09 
บริษัท เหมราชพัฒนาท่ีดิน จํากัด (มหาชน) HEMRAJ 255,600 1,129,752.00 1.63 
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) LPN    53,600 1,055,920.00 1.52 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) PS     37,700 1,206,400.00 1.74 
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนยีริ่งแอนด์คอนสตรัคช่ัน จํากัด (มหาชน) STEC 43,414 1,072,325.80 1.54 
บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จํากัด (มหาชน) BCP  68,000 2,295,000.00 3.30 
บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) GLOW 9,000 767,250.00 1.10 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) PTT  13,900 4,767,700.00 6.86 
บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) SCN  8,100 95,580.00 0.14 
บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) TOP  8,200 430,500.00 0.62 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) CGD    1,872,500 3,014,725.00 4.34 
บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) CPALL  71,000 2,840,000.00 4.09 
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จํากัด (มหาชน) ROBINS 20,500 1,050,625.00 1.51 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จาํกัด (มหาชน) MAJOR 39,500 1,145,500.00 1.65 
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) PLANB 21,000 94,080.00 0.14 
บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มเีดีย จํากัด (มหาชน) VGI   61,900 724,230.00 1.04 
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) BCH  132,000 1,122,000.00 1.61 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด(มหาชน) BDMS 133,000 2,859,500.00 4.11 
บริษัท เอเชีย เอวิเอช่ัน จํากัด (มหาชน) AAV  535,000 2,862,250.00 4.12 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT  11,100 3,429,900.00 4.94 



รายงานรายงานรอบหกเดือนแรกรอบหกเดือนแรก -1155--      กองทุกองทุนนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์เปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์  
 

  

  

      
จํานวน
หน่วย 

มูลค่ายุติธรรม  
(บาท) 

ร้อยละมูลค่า
เงินลงทุน 

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BA   71,800 1,436,000.00 2.07 
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) BTS  313,600 3,010,560.00 4.33 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอรวิ์ส จํากัด (มหาชน) ADVANC 15,100 3,518,300.00 5.06 
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) INTUCH 76,600 6,070,550.00 8.73 
บริษัท สามารถคอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) SAMART 33,800 1,259,050.00 1.81 
บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) THCOM  66,600 2,331,000.00 3.35 

หน่วยลงทุน 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซ.ีพี.ทาวเวอร ์โกรท CPTGF 77,900 724,470.00 1.04 

ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้น 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด (มหาชน)  
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม MINT-W5  2,045 10,102.30 0.01 
บริษัท สามารถคอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
ผู้ถือหุ้นสามญัเดิม ครั้งท่ี 1 SAMAR-W1 6,760 0.00 0.00 

รวมเงินลงทุน (ราคาทุน  58,124,474.15  บาท)     69,498,037.90 100.00 

หมายเหตุ: งบการเงินนี้ยังไมผ่่านการสอบทานหรือรับรองจากผู้สอบบัญชี 

  
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมกองทุนรวม  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 1 กันยายน กันยายน 25572557  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 2288  กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 25582558  

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม 
(Fund’s Direct Expenses) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท) 

ร้อยละของ 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธ ิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 1 584 0.58 

คา่ธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน ์(Trustee Fee) 1 19 0.02 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 1 39 0.04 

ค่าท่ีปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee) ไม่ม ี ไม่ม ี

ค่าประกาศแจ้งความ 1 22 0.02 

ค่าสอบบัญชี 23 0.02 

ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งเอกสาร  1 64 0.06 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
2
 751 0.75 

หมายเหตุ: 1. รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม 
 2. ไม่รวมค่านายหนา้ซื้อขายหลักทรพัย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อขายหลักทรัพย ์
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รายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลการทําธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 1 1 กันยายน กันยายน 25572557  ถึงวันท่ีถึงวันท่ี  2288  กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 25582558  

รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องท่ีกองทุนมีการทําธุรกรรม 

- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) - 

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนรวมได้ท่ี บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) โดยตรง 
หรือท่ีเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.mfcfund.com) และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th) 

  
รายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีรายงานการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชี  

สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สําหรับรอบระยะเวลาหกเดือน ตั้งแต่วันท่ี ตั้งแต่วันท่ี 1 1 กันยายน กันยายน 25572557  ถึงวันท่ี ถึงวันท่ี 2288  กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 25582558  

- การลงทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน - 

  
รายรายช่ือผู้จัดการกองทุนช่ือผู้จัดการกองทุน  

ณ ณ วันท่ีวันท่ี  28 28 กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์  22555588  

ผู้จัดการกองทุน 

ผูจ้ัดการกองทุนในส่วนตราสารทุนในประเทศ คุณกนกพร  เดชโชติอนันต์ 
 คุณเศรษฐา  ปวีณอภิชาต 
 คุณอนุททยา  สิทธิศุข 
 คุณปวเรศวร์  วิภูนาถ 

ผูจ้ัดการกองทุนในส่วนตราสารหนี้ในประเทศ คุณจริยา  พิมลไพบูลย์ 
 คุณรุ่งโรจน์  นิลนพคุณ 
 คุณนรินทร์  จันทร์เนตร 

  

  





      
  

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
199 อาคารคอลัมนทาวเวอร ช้ันจี และชั้น 21-23  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 0-2649-2000  โทรสาร 0-2649-2100     

www.mfcfund.com 

เพื่อนสนิททางการลงทุน 


